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1.  รหัสและชือ่หลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร  :  25521631102743 
 

2)  ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย   :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts Program in Business English 

 

2.  ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :   ศลิปศาสตรบัณฑติ  (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Arts in Business English  
 

ชื่อยอภาษาไทย  :   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ      :   B.A. (Business English) 

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ  ผูสาํเร็จการศกึษาตองเรยีน

ไมนอยกวา  136   หนวยกติ  
 

 

   3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ  ประกอบดวยสัดสวนหนวย 

     กติแตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา  ดังนี้ 
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หมวดวชิา 

 

เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกิต) 

 หลักสูตรปรับปรงุ 

(หนวยกิต) 

1) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 

   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 – 12 

   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร - 3 –  6 6 –  9 

   1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร - 6 –  9 6 –  9 

   1.4  กลุมวิชาคณติศาสตร  

         วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- 6 – 9 6 – 9 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  84 ไมนอยกวา  97 ไมนอยกวา 100 

   2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ - ไมนอยกวา  68 เรยีน  69 

   2.2  กลุมวิชาเอกเลอืก - ไมนอยกวา  22 ไมนอยกวา  24 

   2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี -   เรยีน    7     เรยีน      7 

3)  หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา  120 ไมนอยกวา   133 ไมนอยกวา 136 
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 3.1.3  รายวชิา 
 

  1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา   30  หนวยกติ 

         1.1)  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขัน้พ้ืนฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบ้ืองตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบ้ืองตน  3(2-2-5) 



 

 

4

 

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   
  

        1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

       บังคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นาํความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวิถ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

       1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 

              บังคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

 

3(3-0-6) 
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2500113 สทิธิและหนาท่ีพลเมอืง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

      บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 

 

                    2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน  เรยีนไมนอยกวา   100   หนวยกติ 

           2.1 กลุมวชิาเอกบงัคับ   เรยีน          69   หนวยกิต           

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

1543216 

 

การแปลเบ้ืองตน 

(Introduction to English Translation) 

3(2-2-5) 

 

1543217 

 

การแปลเชงิธุรกจิ 1 

(Business English Translation 1) 

3(2-2-5) 

 

1543218 การแปลเชงิธุรกจิ 2 

(Business English Translation 2)  

3(2-2-5) 

1551101 

 

การฟงและพูด 1 

(Listening and Speaking 1) 

3(2-2-5) 

 

1551102 

 

การฟงและพูด 2 

(Listening and Speaking 2) 

3(2-2-5) 
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1551116 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ 1 

(English Structure and Usage 1) 

3(3-0-6) 

 

1551117 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ 2 

(English Structure and Usage 2) 

3(3-0-6) 

 

1551121 วัฒนธรรมตะวนัตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(Western Culture in English Communication) 

3(3-0-6) 

 

1551124 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 

(Mass Media English) 

3(3-0-6) 

 

1551129 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธรุกจิการโรงแรม 

(English for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

 

1551601 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 1 

(Business Communication in English 1) 

3(2-2-5) 

 

1552107 

 

การพูดภาษาอังกฤษในทีชุ่มชน 

(Public Speaking in English) 

3(2-2-5) 

 

1552111 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 

(English for Standardized Tests) 

3(2-2-5) 

 

1552113 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวิพากษ 

(Critical Reading and Writing English) 

3(2-2-5) 

1552209 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสังคม  

(English for Social Communication) 

3(2-2-5) 

1553110 

 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิธุรกจิ 1 

(Reading and Writing Business English 1) 

3(2-2-5) 

 

1553111 

 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิธุรกจิ 2 

(Reading and Writing Business English 2) 

3(2-2-5) 

 

1553202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนาํเสนองาน 

(English for Oral Presentation) 

3(2-2-5) 

 

1553203 การตดิตอและการเขยีนรายงานทางธุรกจิ 

(Business Correspondence and Report Writing) 

3(2-2-5) 

1553204 การเขยีนเชงิรเิริ่มสรางสรรค 

(Creative Writing) 

3(2-2-5) 
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1553205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวในทองถิ่น 

(English for Local Tourism) 

3(2-2-5) 

 

1554906 

 

การศกึษาอิสระทางภาษาอังกฤษธุรกจิ 

(Independent Study in Business English) 

3(2-2-5) 

 
 

2.2  กลุมวชิาเอกเลือก  เรยีนไมนอยกวา  24  หนวยกติ 

1551122 การเรยีนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 

(Learning English Through Drama) 

3(2-2-5) 

1551125 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานกุารและงานสาํนักงาน 

(English for Secretary and Office Management) 

3(2-2-5) 

1551126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 

(English for Marketing) 

3(3-0-6) 

1551130 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบรกิารและภัตตาคาร 

(English for Catering Services and Restaurant) 

3(2-2-5) 

 

1551131 การจัดการธรุกจิทางภาษา 

(Management in Language Business) 

3(3-0-6) 

 

1551132 กจิกรรมนอกหองเรยีนเพ่ือพัฒนาภาษา 

(Outside Classroom Activity for language Development) 

3(2-2-5) 

 

1551602 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 2 

(Business Communication in English 2) 

3(2-2-5) 

 

1551616 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกจิการบนิ   

(English for Aviation Business) 

3(2-2-5) 

1552104 

 

การฟงและพูด 3 

(Listening and Speaking 3) 

3(2-2-5) 

 

1552108 ภาษาอังกฤษธรุกจิระหวางประเทศ 

(English for International Business) 

3(3-0-6) 

 

1552109 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวตางประเทศ 

(English for Outbound Tourism) 

3(2-2-5) 

 

1552110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชงินเิวศและเกษตรกรรม 

(English for Eco-tourism and Agro-tourism) 

3(2-2-5) 
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1552112 การศกึษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพดูภาษาอังกฤษ 

(Study English in English Speaking Countries) 

3(3-0-6) 

 

1553109 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(Academic Reading and Writing English) 

3(2-2-5) 

1553611 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(English for Public Relations) 

3(2-2-5) 

 
       

   2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7  หนวยกติ/ชั่วโมงปฏบัิต ิ

  (ใหเลอืกเรยีนกลุมใดกลุมหนึง่ดงัตอไปนี้) 
 

      1)  วชิาฝกประสบการณ 

1553806 

 

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีภาษาอังกฤษธรุกจิ    

(Preparation for Field Experience in Business English) 

1(60) 

1554806 การฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษธุรกจิ 

(Field Experience in Business English) 

6(600) 

  

    2)  วชิาสหกิจศกึษา 
 

6003801 เตรยีมฝกสหกจิศกึษา                

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 ฝกสหกจิศกึษา                       

(Cooperative Education ) 

6(600) 

 

 

     3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 

           ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวชิาที่

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการสําเร็จ

ของหลกัสตูรนี้ 
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  4)  กลุมวชิาโท   เรยีน   15  หนวยกติ (เปนกลุมวชิาที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาอ่ืน) 
 

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

 

1551129 

 

ภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิการโรงแรม 

(English for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

 

1551601 

 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกจิ 1 

(Business Communication in English 1) 

3(2-2-5) 

 

1553110 

 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิธุรกจิ 1 

(Reading and Writing Business English 1) 

3(2-2-5) 

 

1553202 

 

ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนองาน 

(English for Oral Presentation) 

3(2-2-5) 
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  3.1.5  คําอธิบายรายวชิา 

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 (Thai for Communication and  Information Retrieval) 

 การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จากทรัพยากร 

สารสนเทศ   เครื่องมอืชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เขียนรายงานไดอยางถูกตองตาม 

หลักวชิาการ 

   Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing 

on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry  

information and writing acceptable reports according to Thai language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 

  (Foundation of English) 

 การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสารเบื้องตน  

ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ท่ีใชในชวีติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณเบ้ืองตนในการ 

สื่อสาร 

 Development of listening, speaking reading and writings skills in basic communication,  

listening to short conversation commonly used in daily life, Applying basic vocabulary,  

phrase and grammar in order to communicate. 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 

  (Basic Speaking Skills of English) 

 ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยคอยางถกู 

ตอง  เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and sentence  

intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

  เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูนคําศัพท 

ใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอืนอกเวลาตาง ๆ ฝกเขียนประโยค 

ตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรปูแบบโดยใชโครงสรางประโยคและ 

คําศัพทท่ีเหมาะสม 

 Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension,  

Techniques  for vocabulary expansion and various types of texts including external  

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 
 

1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

  (Japanese for Beginners) 

 ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุน  คําศัพท  รูปประโยค 

และไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจาํวัน  รวมท้ังศกึษา 

ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary,  

sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill in daily life including  

studying of Japanese social. 
 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน                                          3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 

 ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลักการเบ้ืองตนของตวัอักษรจนี  และฝกทักษะการ 

ฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยค และขอความอยางงายท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  เชน   

การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน 

           Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, and the  

practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese words, phrases,  

and sentences that are commonly used in daily life; for instance, greeting, self-introduction,  

time telling, shopping, etc. 



 

 

12 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                           3(2-2-5) 

  (Malay for Beginners)  

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขยีนประโยคงาย ๆ  

ได 

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making Introductions,  

telling time and buying things, practice of reading short massages, making Conclusion and  

answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ  

ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,  

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion  

including answering questions and simple Korean sentence writing. 
 
 

1671104 ภาษาลาวเบือ้งตน       3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ   

ได 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion  

and answering questions and simple Lao sentence writing. 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ   

ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion  

and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน      3(2-2-5) 

  (Burmese for Beginners) 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ   

ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,  

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion  

and answering questions and simple Burmese sentence writing. 
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รหัสวิชา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน     3(2-2-5) 

  (Vietnamese for Beginners) 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ   

ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน  3(2-2-5) 

  (Bahasa Indonesia  for Beginners) 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝกบท 

สนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ 

ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                   3(2-2-5)    

  (Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรู และวิธสีรางความรู  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนา 

สุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานยิมท่ีดงีามตามหลกัศลีธรรม  คุณธรรมจรยิธรรมในการ 

ประกอบวชิาชพี  เคารพในศกัดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหงความเปนมนุษย  ความภูมิใจในความ 

เปนไทย  มีสํานกึรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรม 

ชาตแิละสิ่งแวดลอม    การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขียนบันทึกความดแีละสามารถ 

บูรณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไปใชในการดาํเนนิชวีติอยาง 

ถูกตองและเหมาะสม 

 Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative thinking,  

physical and mental development, fostering good popularity follow by morality way, virtue 

and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and spirit of humanity,  

proud to be Thai, having the responsible consciousness towards society and nation,  

preserving Thai wisdom, natural resources and environment, kindness meditation, mental  

meditation, writing  goodness note and can be integrated the principles of virtues person  

in self-control, conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly and  

appropriately 

 

1500104 ความจรงิของชวีติ   3(3-0-6) 

  (Truth of Life) 

           ความหมายของชวีติ  ความจรงิของชวิีต  คุณคาและเปาหมายของชวิีตในดานศาสนา 

และปรัชญา  ธรรมนูญชวิีตและหลักธรรมในการดาํเนนิชวิีตตามหลกัศาสนา  การนําหลักธรรม 

มาใชแกปญหาชวิีตในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพ่ือเขาใจสัจจะธรรมแหงชวีติตนเอง   

ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจรงิ  ดํารงชวิีตดวยหลักสัมมาปฏิบัต ิ เพ่ือชวีติสนัตสิุข 

และสังคมสันตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and philosophy, 

life charter and principles of Dhamma in living according to the principles of religion,  

bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems in globalization,  

mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself others society and  

everything as the truth, living with  doing right for peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิ ี        3(3-0-6) 

  (Sexual Orientation) 

 ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการเรยีนเพศ 

ศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษยสัมพันธภาพทาง 

เพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและ 

วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

 Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-being  

including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal skills, sexual  

behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and cultural sectors affecting sexual  

well-being instructional process. 

 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ   3(2-2-5) 

  (Aesthetic Appreciation) 

 จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชงิสรางสรรค จนิตนาการ   

และการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการคิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรม 

โดยสังเขป ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็นศาสตรทางการได 

ยิน และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะดนตรแีละศลิปะการแสดงผานข้ันตอนการ 

เรียนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการราํลึก  2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นําเขาสูขั้น 

ความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึง่ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการนาํไป 

ปรับใชในชวีติ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

 Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioural 

aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of  

sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and performing arts through learning 

processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level for getting 

experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

 พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและพัฒนา 

ตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสมัพันธ  การสื่อสาร  การพัฒนาพฤต ิ

กรรมการทํางานและการทาํงานเปนทีม  การเปนผูนาํและผูตาม  และการอยูรวมกันอยาง 

เปนสุข 

 Human behaviour factors and casual of behaviour, self -study and human self – 

development, self- management, human relations, communication, work development   

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

 1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วิถไีทย    3(3-0-6) 

  (Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย  อัตลักษณ 

ความเปนไทย  การสาํนกึรักความเปนไทยและสาํนกึรักษบานเกดิ  ประวัตศิาสตรไทยและ 

ประวัตศิาสตรทองถิ่นลกัษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและปจจุบัน  ปญหาสังคมไทย   

กระบวนทศันท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย 

   The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,  

Thailand identities, Awareness Thailandand love for homeland, Thai history and local history, 

Characteristics of Thai politics and government, Social problems in Thailand, The Social 

Paradigm Thailand. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

500107 อาเซยีนศกึษา                                          3(3-0-6) 

  (ASEAN Studies) 

                        พัฒนาการของอาเซยีนในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมวัฒนธรรม การกอตัง้

ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซยีน  การวเิคราะหปญหาและแนวโนมใน

อนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซยีน  การรวมกลุมประเทศอาเซยีน

และพัฒนาการของประเทศตาง ๆ  ในอาเซยีน  เนนลักษณะรวมและความหลากหลายในมิตทิาง

ประวัตศิาสตร การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานัน้ 

 Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions since  

the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community, Evaluation of  

ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external relations with other  

regional cooperation, and the development of the member countries with an emphasis  

on the unity and diversity in their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก        3(3-0-6) 

  (Global Living) 

 สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ 

เศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรบัตวัของสังคมไทยตอ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซยีน) วิเคราะหทิศทาง 

อนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

  Situations of current economy, society, politics and government, effects of global  

  economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society  

  accordance with global change focusing on countries from different parts of the world  

  (European countries, Asian countries), analysis of future world economic directions. 
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2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  ความสัมพันธเชงิระบบ 

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษความ 

หลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีมี 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนกัถงึการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน   

ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลักการ 

พัฒนาที่ย่ังยนื 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations between  

human being and environment, development and use of natural resources, preservation of  

local biodiversity, activity conduction by using science and technology eeffecting environment  

and energy, promotion, maintenance, and preservation of environment and natural resources  

quality focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative energy,  

global warming, concerns and effects of global warming based on the principles of sustainable 

development.  

 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง   3(2-2-5)   

  (Self-Economic Sufficiency) 

 วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบัความหมาย  ความสาํคัญและแนวทางพัฒนา 

วิถชีีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระ 

เจาอยูหัวภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสาํคัญ   มีความรู  ความเขาใจใน 

ความหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถนาํหลักการ  และแนว 

ทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพยีง 

และย่ังยนื  มีการศกึษาดูงานในระดับทองถิ่นท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ี 

แทจริง  หรอืปฏบิัติจรงิในครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ี 

สอน) 
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 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for living  

development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King  

Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of the  

philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living  

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities,  

study visit to successful community for practical guidelines. (Contents should be related to  

the fields of students) 

 

2500113 สิทธิและหนาท่ีพลเมอืง    3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสาํหรับเดก็และเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลงัความคดิ  พลังความรักและพลังความสามคัคี  อยูรวมกนับนพ้ืนฐานของ 

การเคารพติกาของสังคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดียวกัน  การเสริมสรางคุณธรรม 

จรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปชั่นและมีภูมิความรูดานหลักกฎหมาย 

ท่ัวไปท่ีประชาชนทุกระดับควรรู 

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power  

of thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation,  

others and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual  

goal, moral and ethical instillment on corruption prevention. resist corruption and  

understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ   3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

         ววัิฒนาการและปฏิสัมพนัธระหวางสงัคมมนษุยกบัธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลงแนวโนม 

ระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวางมนุษยกบัธรรม 

ชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรงอยูรวมกนักับธรรมชาต ิ

ไดอยางย่ังยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น  ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of nature system, 

ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects of  

natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and global  

levels. 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ    3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมอิีทธิพลและมีผลกระทบตอชวิีตและสังคม   

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใชโปรแกรมดานการ 

คํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสารขอมูล การแสวงหาความรูจากฐานขอมูล 

บนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  โดยคํานงึถงึสทิธิทางปญญา  กฎหมาย 

และจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อดํารงชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

          Information technology system, influence of computer on life and society, practical  

use of information technology, using word processor program, using calculation program  

by spread sheet and using presentation program, communication, searching for information  

from computer networks and database regarding intellectual rights, laws, and ethics for  

effective living. 
 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ   3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสรางสรรค  การ 

วิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตผุล  การตัดสนิใจ  กระบวนการแสวงหา 

ความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชงิวิพากษ  และการประยกุตใชการคิดกับการแกปญหาใน 

ชวิีตประจําวัน 

          Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, analysis  

of information and news, logics and reasons, decision making process, searching processes  

of scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem solutions in  

daily life 
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4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ   3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

           กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุต 

ใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนักถึงผลกระทบ 

ของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอมสงัคม การเมืองและวัฒนธรรม   

นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อคุณภาพชวิีต 

          Process of scientific and technological development, application of science for life  

quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern science  

and technology on man, environment, society, politics and culture, application of scientific  

knowledge for quality of life. 

 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

          ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกายและการเลน 

กีฬาเพ่ือสุขภาพ  ประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทาง 

กาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การเสรมิสรางความทนทาน 

ของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้าํหนัก  โภชนาการกับการออกกาํลังกาย  นวัตกรรม 

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ  สถานบรกิารสาํหรับการสงเสรมิการออกกาํลังกายและการ 

เลนกฬีา 

         Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, benefit  

of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, gaining muscle, 

heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with exercise, innovation  

in exercise for health, fitness canter for promotion in exercise and sport. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1  กลุมวชิาเอกบงัคับ 
 

1531101        ภาษาศาสตรเบือ้งตน                         3(3-0-6) 

          (Introduction to Linguistics) 

 ความรูเบ้ืองตนทางภาษาศาสตร  เชน  ภาษาศาสตรท่ีเกีย่วของกับการพูดและการออก 

เสยีง  ระบบหนวยคํา  วากยสัมพันธ  ศกึษาลักษณะของภาษา  สัทอักษรสากล  คําศัพทท่ีมี 

ความหมายเกี่ยวของกนั  คําปรากฏรวมจําเพาะรวมทัง้วิเคราะหลักษณะของภาษาตามทฤษฎี   

ภาษาศาสตร 

   Introduction to linguistics such as a system of words, syntax, a study of language  

 form, universal linguistics, linking  words, apparent word including analysis on the language  

 form with the theory of linguistics.  

 

1543216        การแปลเบือ้งตน                         3(2-2-5) 

  (Introduction to English Translation)   

ความหมายการแปล  หลักการ  ข้ันตอนการแปลเบื้องตน  ลักษณะงานแปลท่ีด ี การ

ปรับบทแปล  การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  

ระดับ  คํา  วลี  ประโยค  ขอความสัน้ ๆ  สํานวนและสภุาษิต  และการใชเครื่องหมายวรรค

ตอน  

Translation definition, principles of translation, processes of translation, good translation, 

translation editing, English-Thai translation, Thai-English translation, translation in the 

levels of words, phrases, sentences, short paragraphs, proverbs, idioms, and punctuations   

 

1543217         การแปลเชิงธุรกิจ 1                         3(2-2-5) 

  (Business English Translation 1) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1543216  การแปลเบื้องตน 

คําศัพทเฉพาะทางธุรกจิท่ีแตกตางกับคาํศัพทโดยท่ัวไปหลักการแปลภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  ในระดบัท่ีนกัศกึษาสามารถนาํไปใชในชวีติประจําวัน 

และการทํางานไดโดยมุงฝกการแปลเกี่ยวกับขอความและบทความทางธุรกจิท่ีหลากหลาย   

ขาวธุรกจิ  โฆษณา  เอกสารประชาสัมพันธ  ฉลาก  และสมุดคูมือสนิคา  
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The meanings of vocabularies used in Business areas that have different meanings 

when using them in general, principles of English-Thai and Thai-English translation in the 

levels that students could use in everyday life and work by focusing on practicing translating 

short paragraphs, business articles, business news, advertisement, documents, announcement, 

labels, instruction manuals 
 

1543218         การแปลเชิงธุรกิจ 2                         3(2-2-5) 

  (Business English Translation 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  1543217  การแปลเชิงธุรกิจ 1 

การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห

บทแปลทางธุรกจิ  ปรับบทแปลทางธุรกจิ  การวิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีมีผล

ตองานแปลทางธุรกจิ  ฝกแปลเอกสารทางธุรกจิ  บทความทางวิชาการทางธุรกจิ  จดหมาย

ทางธุรกจิ  หนังสอืพมิพทางธุรกจิ  รายงานการประชุม  บันทึกความจํา 

English-Thai and Thai-English translation, analyze business English translation, edit 

business translation, analyze culture differences that affect to business translation, practice 

translating in business documents, business academic , business correspondences, and 

business news  
 

1551101 การฟงและพูด 1                         3(2-2-5)       

  (Listening and Speaking 1)                                                                                                   

ฝกสือ่สารเปนภาษาอังกฤษซึง่ใชบทสนทนา  บทบาทสมมตแิละการสนทนาท่ีเหมาะสม 

ในสถานการณประจําวัน  ใชเกมสและกจิกรรมสําหรับการสื่อสาร  เพิ่มการสนทนาในบทสนทนา 

สําหรับการสบืคนและการแยกขอมูล  เนนการฟงเสยีงและการสรางคําและลักษณะของภาษา 

พูดอยางเชน  การเชื่อม  ความคลายคลงึ  สํานวน  การเนนเสยีงและการออกเสยีงในศัพท   

วลี  ประโยคและระดับการสนทนาภาษาพูดสัน้ ๆ  

Practice in communicative English using dialogues, role-plays and extended discourse 

appropriate to everyday situations, making use of communicative games and activities.  

Extended discourse in dialogues for information retrieval and separation, attention to  

sound recognition and production and features of spoken English such as linking, assimilation,  

weak forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spoken discourse 
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1551102         การฟงและพูด 2                         3(2-2-5)       

  (Listening and Speaking 2)                                                                                                                                                                                                       

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1551101 การฟงและพูด 1 

           ตอเนื่องจากรายวชิาการฟงและการพูด 1 พรอมกับเนนไปท่ีการใหและการรับขอมูล 

เกี่ยวกับเงื่อนไขหรอืสถานการณโดยท่ัวไปซึ่งเกดิข้ึนในชวิีตประจาํวัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงใน 

สถานการณทางอาชพีและท่ีเกี่ยวของกบังาน  อยางเชน  การสัมภาษณงาน  การรายงาน   

จดขอความยอ  ตามดวยการบอกเสนทาง  เปนตน 

 A continuation of Listening and Speaking 1, with an emphasis on giving and  

receiving information about conditions or situations commonly occurring in everyday  

life, particularly in professional and job-related situations: interviewing, reporting, note- 

taking, following directions, etc.  
 

1551116         โครงสรางและการใชภาษาองักฤษ 1                       3(3-0-6) 

  (English Structure and Usage 1) 

 โครงสรางภาษาอังกฤษ  โดยเนนการศกึษาโครงสรางของประโยค  อนุประโยค   

ลําดับคํา  การผันกรยิาใหสอดคลองกับประธาน  ประเภทของคําชนดิตาง ๆ และการใช 

โครงสรางตาง ๆ ในบรบิท  ฝกฝนการใชโครงสรางในภาษาพูดและภาษาเขียน 

 English language structure with emphasizing on studying of sentence structures,  

clause, word order, verb agreement, kinds of words and usage of structures in the content, 

practice of structure usage in spoken and writing language.  
 

1551117          โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ 2                      3(3-0-6) 

  (English Structure and Usage 2)    

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1551116  โครงสรางและการใชภาษาองักฤษ 1 

 โครงสรางและการใช  ในแงความสมัพันธขององคประกอบในภาษาอังกฤษมุงเนนการ 

วิเคราะหโครงสรางทางภาษาและการแกไขขอผดิพลาดในการใชภาษา  รวมท้ังการศกึษาการ 

ลดรูปของภาษาเม่ือใชในการสื่อสาร  สนทนาในชวิีตประจาํวัน 

    English structure and usage in relative aspect of constitution in English emphasizing

              on analysis of language structures and correction of wrong usage of language including  

the study of language abbreviation when it has been used for communication in daily life 
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1551121        วฒันธรรมตะวนัตกกับการส่ือสารภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 

  (Western Culture in English Communication) 

 ประวัตศิาสตรทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ  ลักษณะทาง 

วัฒนธรรมตะวันตกในการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังโดยภาษาและทาทาง  พฤตกิรรมทางสังคม 

คานยิม  ธรรมเนยีมปฏิบตัแิละประเพณขีองผูคนในสงัคมตะวันตก 

   Social and cultural history of the countries using English, the Western cultural 

character in English communication both language and character, social behavior, admiration,  

custom and tradition of those who live in western societies 
 

1551124         ภาษาอังกฤษในสือ่สารมวลชน               3(3-0-6) 

  (Mass Media English) 

    ภาษาอังกฤษท่ีใชในสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ  เชน  โทรทัศน  วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพและ 

บทอานทางอินเทอรเน็ต  พัฒนาท้ังทักษะทางภาษา  และเพิ่มพูนความรูในสาขาตาง ๆ 

English language for several mass media i.e. TV. Radio, printed matters and internet 

articles, develop both language skill and increment of knowledge in several subjects 
 

1551129        ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม              3(2-2-5) 

          (English for Hotel Business) 

   ภาษา  คําศัพทเฉพาะและสาํนวนที่ใชในธุรกจิการโรงแรมและแผนกตาง ๆ ในโรงแรม 

โดยเนนภาษาท่ีใชในการตอนรับแขก  ใหขอมูล  และแกไขปญหาเบ้ืองตน 

   Language, special words and idiom used for the hotel business and several sections 

of the hotel trade and the language used for welcoming guests, giving information and  

solution of basic problem  
 

1551601         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ 1                      3(2-2-5) 

  (Business Communication in English 1) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการธุรกจิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเกี่ยวของกบั 

สายงานทางธุรกจิแบบบูรณาการโดยเนนการสนทนาในสํานักงาน  รวมท้ังศกึษาคําศัพท 

เฉพาะและสาํนวนทางดานธุรกจิ 
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 Introduction to business principles, business communication in English relating to 

business jobs emphasizing on office conversation including private words and business 

idiom  
 

1552107          การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน                       3(2-2-5) 

   (Public Speaking in English) 

   หลักการของการพดูภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ  เชน  

การกลาวเปด/ปดงาน  การเปนพธีิกร  การนําเสนอรายงาน  โดยเนนไปท่ีหลกัการเปลง 

เสยีง  จังหวะระดับเสยีงท่ีหลากหลาย  และการเวนจังหวะ  เปนตน 

The principle of public speaking in English, speak in several situation i.e. opening/ 

close function, being a master of ceremonies, presentation  emphasizing on the rule of voice,  

rhythm of various sounds and space, etc.   

 

1552111         ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน                       3(2-2-5) 

  (English for Standardized Tests) 

 ฝกความเขาใจในการฟง  โครงสรางไวยากรณ  ความสามารถในการเขียน ความเขาใจ 

ในการอานและคําศัพท  เพ่ือเตรียมตัวทดสอบขอสอบมาตรฐานเพ่ือศกึษาตอ  หรอืเพ่ือ 

สมัครเขาทํางาน 

Practice of understanding of listening, structure of English grammar, ability on 

English writing, reading and words for preparing of standard examination tests, for 

studying at a higher level or for applying for a job 

 

1552113        การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวพิากษ           3(2-2-5) 

         (Critical Reading and Writing English) 

  อานบทเชงิวพิากยจากแหลงตาง ๆ ทัง้สิ่งพิมพและบทความทางอินเตอรเนต็  เพ่ือระบุ 

 ความคิดเห็นและทัศนคตขิองผูเขียน  ฝกเขียนเชงิวิพากษแสดงความคิดเหน็ตอประเด็นตาง ๆ  

 ละสามารถอธิบายความคิดเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีอาน รวมไปถงึการแปลความหมายจากตําราได 
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   Reading analytic articles from several sources both printed matters and internet 

articles to mention the author’s comments and vision, practice critical writing and  

demonstration on several points, giving opinion linking to the article including interpreting  

the meaning of the texts 

 

1552209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางสงัคม              3(2-2-5) 

(English for Social Communication) 

   ความสาํคัญของกฎภาษาอังกฤษและโครงสรางเพ่ือการสื่อสาร  ประเพณปีฏิบัติของ 

มารยาททางสังคมซึ่งรวมถงึวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของเจาของภาษา 

           The necessity of English Rules and structure to communicate, the practical tradition 

of social courtesy including the various cultures of native speakers 

 

1553110  การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิธุรกิจ 1            3(2-2-5) 

  (Reading and Writing Business English 1) 

 ฝกทักษะการอานและการเขียนแบบบูรณาการเปนลําดบัจากระดบัประโยคจนถงึ 

ระดับยอหนา  เขาใจโครงสรางของยอหนาประเภทตาง ๆ รูปแบบของภาษารวมถงึการอางอิง 

และคําเชื่อมจากการเดาความหมายจากบรบิท  โดยศกึษาจากบทอานท่ีหลากหลายเกีย่วกับ 

ธุรกจิ  ท้ังสิ่งพิมพและบทอานทางอินเตอรเน็ต  ฝกเขียนยอหนา หรอืเรยีงความสัน้ ๆ เกี่ยวกับ 

เรื่องที่อาน  รวมท้ังใชการอานนอกเวลาเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและเสรมิสรางนสิัยรกัการ 

อาน 

Practice reading skills and integrated writing orderly from sentence until indentation 

   level, understand structure of various indentations, language forms including quotation and  

linking words from the interpretation of the content by studying from various business reading 

matters: both printed matters and internet articles, practice paragraph or essay writing  

about reading story including out of class reading to develop reading skill and reading  

encouragement. 



 

 

30 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1553111         การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2            3(2-2-5) 

  (Reading and Writing Business English 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1553110 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 

   ฝกทักษะการอานและการเขียนแบบบูรณาการโดยเนนการจัดลาํดับความคิดลกัษณะ 

องคประกอบของขอความ  ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงความคิดโดยศกึษา  จากสิง่พมิพและ 

บทอานทางอินเตอรเนต็ท่ีเกี่ยวกับธรุกจิ  ฝกเขียนเรยีงความเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน  รวมทัง้  การ 

อานนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเสรมิสรางนสิัยรักการอาน 

   Practice reading skills and integrated writing emphasizing in order taking, thought, 

sort of informative constitution, the suitability on linking of thought by studying from printed 

matters and internet articles related to business, practice reading writing including reading  

homework to develop reading skill and reading encouragement. 
 

1553202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนาํเสนองาน                        3(2-2-5) 

(English for Oral Presentation) 

 วิธีการนําเสนองานอยางมปีระสิทธิภาพเทคนิคการใชภาษากายการใชเสยีงสามารถ

สื่อสารและตอบคําถามจากผูชม  ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอในการนาํเสนองานอยางหลาก 

หลาย 

This course introduces effective presentation components and techniques including 

the use of posture, eye contact, gesture and voice inflection and create rapport and deal 

with the audience and audience questions, Students make presentations on selected topics 

 

1553203        การติดตอและการเขียนรายงานทางธุรกิจ                      3(2-2-5) 

  (Business Correspondence and Report Writing) 

 การเขยีนจดหมาย  รายงานและบทความทางธุรกจิ  โดยเนนเรื่องความเหมาะสม   

ชัดเจนของเนื้อหา  ความถูกตองทางภาษาและกลยุทธทีใ่ชในการตดิตอทางธุรกจิ 

   Letter writing, report and business articles emphasizing on the suitable and 

clear content, correct use of language and strategy used for business communication 



 

 

31 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1553204         การเขียนเชิงรเิริม่สรางสรรค                        3(2-2-5) 

    (Creative Writing) 

   ฝกเขียนตามโครงสราง  โดยเนนเกี่ยวกับการเลอืกใชคําศัพท  และผลกระทบตอ 

ความเขาใจของผูอาน  ฝกเขยีนสโลแกน  บทความ  เรื่องสัน้  บทกลอนและเรยีงความ   

โดยเนนความถูกตองทางภาษา 

Practice writing with the structure emphasizing word selection and affection to the 

reader’s understanding, practice of slogan writing, article, short story, poem and essay 

emphasizing on the language correction 
 

1553205       ภาษาองักฤษเพ่ือการทองเท่ียวในทองถิ่น                      3(2-2-5) 

          (English for Local Tourism) 

 ความรูพ้ืนฐานและภาษาท่ีใชในธุรกจิการทองเท่ียวในทองถิ่น  ศกึษาคําศัพทเฉพาะ 

เกี่ยวกับสถานท่ีทองเทีย่ว  คนในทองถิ่น  อาหารและวัฒนธรรมประเพณี  โดยคนควาขอมูล 

จากแหลงตาง ๆ  เพ่ือนํามาจัดโครงการนาํเท่ียวในทองถิ่น 

   The fundamental knowledge and language used for local tourism business, study  

special words about tourist attractions places, local people, food and customs researching  

information from several sources for making projects to tour in the locality  

 

1554906 การศกึษาอสิระทางภาษาองักฤษธรุกิจ                      3(2-2-5) 

  (Independent Study in Business English) 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัขัน้ตอนของระเบียบวิธกีารทําวิจยั  การออกแบบงานวิจัย 

ประเภทตาง ๆ ท้ังในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ  การเลอืกหัวขอ การสรรหาขอมูลจากแหลง

ท่ีเชือ่ถอืได  การเขยีนงานวจัิยและนาํเสนอผลงานวิจัยทางภาษาอังกฤษในเชงิธุรกจิ ภายใตการ

ดูแลของอาจารยที่ปรกึษาการศกึษาอิสระ 

            Fundamentals of research methodology, design research category in quantitative and  

qualitative research, topic selection, searching data from reliable sources, writing research  

proposal as well as presenting research in the field of Business English supervised by  

the independent study advisors 
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                    2.2  กลุมวชิาเอกเลือก 
 

1551122         การเรยีนภาษาองักฤษดวยการแสดง                       3(2-2-5) 

  (Learning English Through Drama) 

 ฝกภาษาผานการแสดงในบทพูด  บทสนทนา  ฉากและบทละคร  เนนการพัฒนา 

การพูด  แสดงออกทางภาษาโดยแสดงอารมณ  ใชคําพูด  กิริยาทาทางที่สะทอนความรูสกึ 

ตามบทบาทและสถานการณท่ีหลากหลายอยางเปนธรรมชาต ิ

   Practice in language through the performance of script, conversation, scene and  

a play emphasizing at the speaking development, language expression which expresses 

feeling, remark, character reacting the feeling the various role and situation spontaneously 
 

1551125  ภาษาอังกฤษสําหรบังานเลขานุการและงานสํานักงาน                  3(2-2-5) 

   (English for Secretary and Office Management) 

   ภาษาท่ีใชในสถานการณตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานเลขานกุารและสาํนักงาน  เชน การรับ 

โทรทัศน  การจดบันทึก  การจัดเอกสาร การตดิตอประสานงานกับฝายตาง ๆ และการแกไข 

ปญหาที่เกดิข้ึนในสาํนกังาน 

  English language for several situations linking with a secretarial job and office i.e.  

answer the phone, notation, document sort, coordination with several departments and  

solution of the occurring problems in the office. 
 

1551126         ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด                        3(3-0-6) 

  (English for Marketing) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตลาด คําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาที่ใชทั่วไปในดาน 

การตลาด  จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการตลาด คําศัพทและสาํนวนเกีย่วกับการ 

ตลาด หลกัการตลาด  สนิคา  สถานท่ี  ราคา  การสงเสรมิสนิคา  เปาหมายทางการตลาด   

ชองทางการจําหนายสนิคา  เปนตน 

   Introduction to marketing, technical term and idiom used commonly in marketing from 

several sources inked with marketing, words and idioms about marketing, marketing  

principles, products, place, price, product support, marketing target and opportunity of  

product selling, etc.  
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1551130         ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบรกิารและภตัตาคาร                       3(2-2-5) 

  (English for Catering Services and Restaurant) 

   คําศัพทเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ ฝกบทสนทนาท่ีใชในการบรกิาร 

อาหารและเครื่องดื่ม  เชน  การรับรายการอาหาร  แนะนําอาหารและ อธิบายสวนประกอบ 

ของอาหารและวธีิการประกอบอาหารเบ้ืองตน 

   Thai and international food vocabularies, practice of conversation for using in food 

and drinks services i.e. taking food menu, food suggesting and explanation of food ingredients  

and basic food cooking methods  

 

1551131        การจดัการธรุกิจทางภาษา                        3(3-0-6) 

  (Management in Language Business) 

            เทคนคิวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  หรอืการอบรมหลกัสตูรภาษาอังกฤษระยะสัน้ 

การสอนภาษาไทยแกชาวตางชาติ  รวมทัง้การใหบรกิารดานธรุกจิการแปลเอกสาร 

Technique of English teaching or a short time of English course training, Thai 

teaching for foreigners including business service of translation 

 

1551132        กิจกรรมนอกหองเรยีนเพ่ือพัฒนาภาษา                      3(2-2-5) 

  (Outside Classroom Activity for Language Development) 

   รูปแบบการจัดกจิกรรมนอกหองเรยีน  รวมท้ังกระบวนการเตรยีมงาน  จัดการและ 

ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

Activity model outside the class including process preparation, progressive 

management and assessment 

 

1551602         ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธรุกิจ 2                     3(2-2-5) 

  (Business Communication in English 2) 

    วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1551601   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 1 

   ภาษาอังกฤษทางธรุกจิจากสื่อตาง ๆ  ท้ังสื่อสิง่พิมพและบทอานทางอนิเทอรเน็ต  โดย 

เนนการสื่อสารเกี่ยวกับการตดิตอคาขายภายในประเทศและระหวางประเทศ  และธุรกรรม 

การคาในสาขาและสถานการณตาง ๆ ท่ัวโลก 
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Business English from several mass communication sources, both printed matters 

and internet article emphasizing on communication about internal and external trade and 

commercial business in branch and several situations around  

the world  

 

1551616 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบนิ            3(2-2-5) 

(English for Aviation Business) 

การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดานในสถานการณตาง ๆ ซึ่งจาํเปนตอการทํางานใน

อาชพีพนักงานภาคพ้ืนดนิของสายการบิน  อาทิ  ประชาสัมพันธในสนามบิน  การแกปญหา 

การสาํรองที่นัง่  การบรกิารเช็คอินและข้ึนเครื่องบิน  การตอนรับผูโดยสารขาเขาและขาออก  

รวมไปถงึพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  อาทิ  การตอนรับผูโดยสารบนเครื่องบิน  การให

ขอมูลดานความปลอดภัย  การบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  การดแูลผูโดยสารระหวางเท่ียว 

บินและการประกาศบนเครื่องบิน  เปนตน 

The course specifically aims to train students in four language skills which ground 

staff attendants actually need during the course of their professional lives i.e. ground service 

announcements, dealing with flight reservation and problems, checking in and boarding 

services, arrival and departure services, English for flight attendants use during the flight 

i.e. welcoming passengers, giving safety information, serving food and beverage, taking 

care of passengers, and announcement  
 

 

1552104          การฟงและพูด 3              3(2-2-5) 

   (Listening and Speaking 3) 

   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1551102 การฟงและพูด 2 

           การสื่อสารในภาษาอังกฤษโดยเนนการพูดในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการแสดงความคิด 

เห็นและการใหขอมูลโดยเนนองคประกอบของภาษาพูดในสถานการณจรงิท่ีมคํีาศัพทและ 

โครงสรางท่ีซับซอน 

            Communication in English emphasizing on various speaking including  comment  

   and giving information with emphasis on spoken language in the real  situation which has  

   the complex words and structures 
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1552108         ภาษาองักฤษธุรกิจระหวางประเทศ                       3(3-0-6) 

  (English for International Business) 

    หลักการในการทําการคาระหวางประเทศ  ภาษา  คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการตดิตอ 

ธุรกจิระหวางประเทศ จากขาว  และบทความทางธุรกจิ  ฝกเขียนรายงานทางธุรกจิ  วเิคราะห 

ขอมูลทางธุรกจิ  และนําเสนอรายงาน 

                    Principles of international trade, language, words and idiom used for external  

business communication from news and business articles, practice of business report  

writing, business information analysis and presentation 
 

1552109         ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวตางประเทศ                      3(2-2-5) 

  (English for Outbound Tourism) 

  วิชาท่ีตองเรยีนมากอน  1551128  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวภายในประเทศ 

 ภาษาอังกฤษและคําศัพทเฉพาะท่ีใชในการบรรยายสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสยีงในตาง 

ประเทศ  โดยเฉพาะทวีปเอเชยีและเพ่ือจัดการการทองเท่ียวในตางประเทศ  เชน  การเตรยีม 

ท่ีพัก  และการเดนิทาง  ข้ันตอนในการนํานักทองเท่ียวเขาประเทศ  ขอหามและขอควรปฏบัิต ิ

ในการทองเท่ียวตางประเทศ 

 English and special words used in narration for the popular tourist attraction places 

abroad, especially the Asian continent and for management of tourism abroad i.e.  

accommodation preparation and travel. The steps for taking foreign tourists coming into the 

country, regulations and principles in travelling abroad 
 

1552110        ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนเิวศและเกษตรกรรม                3(2-2-5) 

  (English for Eco-tourism and Agro-tourism) 

   ภาษาอังกฤษและคําศัพทเฉพาะ  เพ่ือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสยีงในประเทศ 

ดานการทองเท่ียวเชงินเิวศและเกษตรกรรม  การวางแผนและจัดการทองเท่ียวเชงินเิวศและ 

เกษตรกรรม 

            English and technical term for recommending the famous tourist attraction places, 

Eco-tourism and Agro-tourism, planning and management for Eco-tourism and Agro-

tourism.  
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1552112          การศกึษาภาษาองักฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 

  (Study English in English Speaking Countries) 

 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ  โดยระยะเวลาในการศกึษา 

ไมนอยกวา 25 ชั่วโมงตอสปัดาห  ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 สัปดาห  การศกึษาภาษา   

เนนเรื่องของวัฒนธรรมไปดวย 

                               English and culture of the spoken language countries at least 25 hours a week  

under the setting time at least 3 weeks. Language study emphasizes on culture as well   

 

1553109         การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ                     3(2-2-5) 

  (Academic Reading and Writing English) 

 การอานและการเขียนเชงิวชิาการแบบบูรณาการ  ฝกเขยีนถอดความ  สรุปความการ 

จัดลําดบัความคิด  การเขียนอางอิง  โดยศกึษาจากบทอานทางวชิาการฝกเขียนเรยีงความและ 

รายงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน 

                                The academic reading and writing integrally, writing a translation, conclusion, 

sequence of thought, index writing studying from academic articles, write essays  

and reports linking with the reading story   
 

1553611        ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ                      3(2-2-5) 

          (English for Public Relations) 

             หลักสูตรนี้ศกึษารูปแบบพิเศษของภาษาอังกฤษซึ่งใชในการนาํเสนอผลติภัณฑหรอื 

การใหบรกิารตอสาธารณะ  หลกัสูตรนี้รวมถงึการศกึษาการโฆษณาผลติภัณฑและการให 

บรกิาร  หลักสูตรนี้เกี่ยวของกับแบบฝกหัดทักษะเชิงบูรณาการสาํหรับการอานและการ 

เตรียมตัวอยางตําราการเขียนและการศึกษาพิเศษถึงลักษณะการจาหัวเรื่องหัวขอขาว 

สโลแกนและการกาํหนดวล ี

    This course studies the special forms of English used in presenting a product or 

service to the public. This includes the study of both product and service advertisements. 

The course involves integrated skill exercises for reading  and preparing samples of written 

text, and special study of features of headings, headlines, slogans and set phrases 
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         2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1553806 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธรุกิจ          1(60) 

           (Preparation for Field Experience in Business English) 

การเตรยีมความพรอมของผูเรยีนกอนออกฝกประสบการณวิชาชพี  เกี่ยวกับลกัษณะ

ของงานและโอกาสในการประกอบอาชพี  การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมีความรู ทักษะ  เจตคติ  

แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรอืรูปแบบ

ตาง ๆ  ซึง่เกีย่วของกับงานในวชิาชพีนัน้ ๆ  ศกึษาดูงานและจัดสัมมนาเพ่ือฝกทักษะเพ่ิมเตมิ 

The preparation of learners before practice experience of professional experience 

about job form and opportunity for business. The development of learners for knowing skill, 

purpose, influence and the suitable character for business with the action on the various 

situations and models involved with that job, case study and 

                   seminar for  improving the skills 

 

1554806         การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ                      6(600) 

                     (Field Experience in Business English) 

            ฝกงานการใชภาษาอังกฤษ  ณ  สถานประกอบการท่ีเหมาะสมกับสาขาวชิาชพีนําเสนอ 

                       รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว 

                              Practicum of English usage in the field/workforce. Presentation of a report as 

evidence of the work will be required  
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6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                                 1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการโดยให

มีองคความรูในเรื่อง  หลกัการ  แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและระเบียบขอ 

บังคับท่ีเกีย่วของกับระบบสหกจิศกึษา  เทคนคิการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู

พ้ืนฐานในการปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 

วิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  

เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทาํงานใน

องคกร  งานธุรการในสาํนกังาน  ความรูเบ้ืองตน  เกีย่วกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิาร 

คุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ

สาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การ

เขยีนรายงานโครงงานและการนาํเสนอผลงานโครงงาน   

            This class serves as a preparatory curriculum before students enter the workforce. 

 Examining  the principles, concepts and philosophy of cooperative education. The  processes   

and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills required to operate   

within the establishment, and the ability to self- develop, according to the professional   

standards of each institution to be explored. The specific skills and attitudes this class  

seeks to develop are: social adjustment, personality development, English language skills,  

understanding information technology for communication, human relations, team   

work, organization, office work affairs, cursory understanding of labor law and quality  work 

  management. We will conclude the class with an explanation of specific professional   

skills and ethics. Students will be expected to have a firm understanding of  writing   

and presenting  work projects, as well as  preparing summary  reports 
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6004801 สหกิจศกึษา                                                                   6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                        รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกจิศกึษา 

            การปฏิบัตงิานดานวชิาชพีตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรอืองคกรผูใชบัณฑติ 

เปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศกึษา 

ในหลักสูตรการศกึษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน    

การรายงานผลการปฏบัิตงิาน การเขยีนรายงานโครงงาน  และการนาํเสนอโครงงานตามคาํ 

แนะนําของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารยนเิทศก  เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความ 

รูในวิชาชพีและคุณธรรม  จรยิธรรมในวิชาชพี  มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการ 

ปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะ 

ทํางานไดทันทีเมื่อสาํเร็จการศกึษา 

             Students enter the workforce according to their specific fields of study for 16   

weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory explored in the university with   

the practice involved with the occupation. Students are expected to engage in and   

complete: work projects, operating reports, and work presentations as per the suggestions  

of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of this class is to help students   

with the skills, body of knowledge, character, personality and qualifications directly  related   

to  market  need. 


